Nakład 200 szt.

Tygodniowy biuletyn parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Starzynie
Nr 26/2017 (43)

25 czerwca 2017 r., XII Niedziela Zwykła, Rok A, I

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Świętego Michała Archanioła
ul. Długa 17, 84-107 Starzyno

Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo,
Parszkowo, Kłanino, Połchówko, Sulicice
www.parafiastarzyno.pl
Polub nas na Facebooku

GŁOSUJ NA NASZĄ PARAFIĘ!
∎ Do piątku trwa plebiscyt Kościół Pomorza
Pomóż nam zdobyć tytuł PARAFIA ROKU 2017
Wyślij SMS o treści PGD.183 pod numer 72355
Koszt 2,46 zł z VAT

Z życia Kościoła

∎ Kim była Bł.
Dorota z Mątew

D

zisiaj przedstawiamy
życiorys bł. Doroty z
Mątew.
Błogosławiona Dorota urodziła się dnia 25 stycznia 1347
roku, w Mątowach Wielkich
między Malborkiem a Tczewem. Do chrztu rodzice zanieśli Dorotę 6 lutego 1347 r. Na
ten dzień przypadało wspomnienie św. Doroty z Cezarei
Kapadockiej – męczennicy z
czasów rzymskich. Dlatego,
zgodnie ze starym zwyczajem
nadawania imienia świętego z
dnia, w którym wypadało jego
wspomnienie, to właśnie imię
zostało nadane najmłodszej
córce Swartzów.
Już od najmłodszych lat Dorota pragnęła naśladować
matkę w jej pracowitości i
praktykach religijnych. Mając
6 lat przypadkowo została oblana wrzącą wodą. Wtedy,
cierpiąc wielki ból, usłyszała

głos mówiący do niej "Uczynię
z ciebie nowego człowieka".
Od tego momentu zapragnęła
cierpieć dla Chrystusa.
Codziennie
odmawiała
"Wierzę w Boga" i Ojcze nasz",
a modlitwę "Zdrowaś Maryja"
potrafiła powtarzać setki razy.
Mając 17 lat Dorota została
wydana za mąż za starszego o
20 lat Alberta Swertvegher,
płatnerza z Gdańska. Dorota
wydała na świat dziewięcioro
dzieci. W czasie epidemii w
1373 i 1382 zmarło siedmioro
jej dzieci. Jedyna jej córka
wstąpiła do klasztoru mniszek
w Chełmnie.
Małżeństwo Doroty i Adalberta okazało się niedobrane.
Dorota unikała zabaw i życia
towarzyskiego, co prowadziło
do konfliktów z mężem. Chodzenie do kościoła stanowiło
najradośniejsze momenty w
jej życiu.
Rok po ślubie, dnia 3 maja
1364 roku, miała pierwsze widzenie. W latach 1389-1390

pielgrzymowała do Rzymu.
Setki kilometrów, noce spędzone na czuwaniu i kontemplacji, a także ekstaza przeżywana w sanktuariach, które
nawiedziła sprawiły, że dotarła do Wiecznego Miasta
skrajnie wyczerpana. Spędziła
tam kilka tygodni, nękana
przez tajemniczą chorobę,
uduchowiona i szczęśliwa.
Kiedy w maju 1390 roku
wróciła do Gdańska, jej mąż
już nie żył. W 1391 roku przybyła do Kwidzyna, by spotkać
się z teologiem Janem z Kwidzyna. Następnie postanowiła
przenieść się do tego miasta,
by korzystać z jego pomocy i
przekazywać mu treść swoich
objawień. Całe dni spędzała w
katedrze.
Pragnęła zostać pustelnicą,
na co uzyskała zgodę władz
kościoła. 2 maja 1393 roku została zamurowana w celi przy
katedrze (takie postępowanie
nosi dziś nazwę rekluzorium).
Przez zakratowane okienko
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codziennie przyjmowała Najświętszy sakrament. Przez rok
i osiem miesięcy umartwiała
się, czuwała i modliła. Przepowiedziała
dzień
swojej
śmierci.
Od młodzieńczych lat Dorota nosiła stygmaty. Jan z
Kwidzyna zeznał, że rany Doroty zmieniały się, nie zawsze
krwawiły, choć ich noszenie
wiązało się z ogromnymi cierpieniami. Świadectwem o
stygmatycznych zranieniach
Doroty jest poświęcona jej ikonografia. Od samego początku
przedstawia się Błogosławioną Dorotę trzymającą w
ręku albo strzały, albo miecze
skierowane we własne serce.
Dorota zmarła dnia 25
czerwca 1394 roku, ciesząc się
sławą świętości. Pogrzeb jej
trwał 30 dni i zarejestrowano
wtedy pierwszy cud (uzdrowienie). Do grobu Doroty pielgrzymowano z Prus, Polski, Litwy i Czech.
Beatyfikacji Doroty z Mątew
dokonał papież Paweł VI 9
stycznia 1976. W kościele katolickim jej wspomnienie obchodzone jest w Archidiecezji
Gdańskiej, Diecezji Elbląskiej i
Archidiecezji
Warmińskiej
dnia 25 czerwca. Dorota wspominana jest także w niektórych diecezjach niemieckich
oraz przez Zakon Krzyżacki.
Na terenie diecezji elbląskiej
jest patronką kobiet. We wsi
Mątowy Wielkie znajduje się
sanktuarium bł. Doroty.
oprac. M. Meter ∎

Z życia parafii

Z życia Archidiecezji

∎ Pielgrzymka
śladami bł. Doroty

∎ Bądźmy wierni
wartościom

W

piątek po Bożym
Ciele, po porannej
Mszy świętej z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszyła po raz czwarty piesza
pielgrzymka do Mątowów
Wielkich. Wśród pielgrzymów były również osoby z
naszej parafii.
Pielgrzymi co roku przez
dwa dni wędrują śladami bł.
Doroty. Trasa pielgrzymki rozpoczyna się w Gdańsku, następnie biegnie przez Przejazdowo, Trzcińsko, Kiezmark,
Ostaszewo, Nową Cerkiew – tu
odbywa się nocleg. Drugiego
dnia pielgrzymi wędrują przez
Boręty, Lisewo, Konczewice i
docierają do Mątowów Wielkich, gdzie uczestniczą we
Mszy świętej. Następnie powrót autokarem do Gdańska.
W tym roku wyruszyło z
Gdańska 75 osób z różnych parafii wraz z 6 księżmi. W drugim dniu pielgrzymowania dołączyło kolejnych 25 osób.
W czasie pielgrzymowania
panuje wspaniała, rodzinna
atmosfera. Pątnicy odmawiają
m.in. godzinki, różaniec, drogę
krzyżową i koronkę do Bożego
Miłosierdzia.
Zachęcamy w przyszłym
roku do wspólnego pielgrzymowania.
Urszula Nowak ∎

W

ubiegłą niedzielę odbyła się uroczystość
odpustowa ku czci bł. Alicji
Kotowskiej w Lasach Piaśnickich.
Pod koniec października
1939 roku rozpoczęły się masowe egzekucje w Piaśnicy i
były kontynuowane do początków kwietnia 1940. W lasach piaśnickich ofiarą ludobójstwa padło od 12 tys. do 14
tys. ludzi. Byli to m.in. przedstawiciele polskiej inteligencji
z Pomorza Gdańskiego. W
okresie II wojny światowej
Piaśnica, po KL Stutthof, stanowiła największe na Pomorzu miejsce kaźni ludności polskiej. Nazywana jest "pomorskim Katyniem" lub "Kaszubską Golgotą".
Bł. Alicja Jadwiga Kotowska
CR, była zmartwychwstanką,
przełożoną
Zgromadzenia
Sióstr Zmartwychwstanek w
Wejherowie. 24 października
1939 została aresztowana
przez Gestapo i przewieziona
do wejherowskiego więzienia.
Hitlerowcy rozstrzelali ją w lasach piaśnickich.
Mszy świętej przewodniczył
ks. Adam Tur, proboszcz parafii personalnej WP pw. Św.
Wojciecha. Homilię głosił ks.
prał. Daniel Nowak, kustosz
sanktuarium w Piaśnicy.
Kaznodzieja podkreślił, że
ta uroczystość nie ma charakteru żałobnego, ale uwielbiający Boga.
- Piaśnica miała być miej-

scem pogardy - wdeptania w
ziemię wszelkich przejawów
człowieczeństwa i wartości
ludzkiego życia. Jednak Bóg na
tę ziemię spojrzał z miłością i
mocą śmierci Jezusa oddał
godność tym wszystkim, którzy tu zginęli - wyjaśnił kaznodzieja.
- Ci, którzy w tym miejscu
stracili życie, stają się naszymi
przewodnikami, gdyż pozostawili nam bardzo ważne przesłanie - byśmy byli wierni, aż
do końca. A nie jak chorągiewki na wietrze, co chwilę
zmieniali zdanie. Św. Jan Paweł II mówił o męczennikach,
jako tych, którzy dziedziczą
przeszłość i przygotowują
nam przyszłość - zaznaczył ks.
D. Nowak.
Justyna Liptak,
gdansk.gosc.pl ∎

Słowo Boże na dzisiejszą
niedzielę

∎ Nie bójmy się!
I czytanie: Jr 20, 10-13
II czytanie: Rz 5, 12-15
Ewangelia: Mt 10, 26-33
Słowa Ewangelii

powiedział do swoich
Jezus,
apostołów:
«Nie bójcie się ludzi! Nie ma
bowiem nic skrytego, co by nie
miało być wyjawione, ani nic
tajemnego, o czym by się nie
miano dowiedzieć. Co mówię
wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na
ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy
zabijają ciało, lecz duszy zabić
nie mogą. Bójcie się raczej
Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle. Czyż nie
sprzedają dwóch wróbli za
asa? A przecież bez woli Ojca
waszego żaden z nich nie
spadnie na ziemię. U was zaś
policzone są nawet wszystkie
włosy na głowie. Dlatego nie
bójcie się: jesteście ważniejsi
niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się
przyzna do Mnie przed ludźmi,
przyznam się i Ja przed moim
Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed
ludźmi, tego zaprę się i Ja
przed moim Ojcem, który jest
w niebie».
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Rozważanie
osimy w sobie tyle różnego rodzaju lęków. Boimy się gniewu Bożego, boimy
się reakcji innych ludzi, odrzucenia, podejmowania decyzji,
tego, co czeka nas w przyszłości... Tę listę można kontynuować bez końca. Każdy z nas ma
inne lęki, nikt nie jest od nich
wolny. Sami nie jesteśmy w
stanie sobie z nimi poradzić.
Wiele z nich jest zresztą uzasadnionych. Bóg pragnie nas
od nich wyzwolić. Wzywa nas
do pełnego zaufania Mu, do
uczynienia odważnego kroku
wiary, dzięki któremu w pełni
Mu zawierzymy.
Jeśli powierzymy się Bożej
Opatrzności i będziemy podążać za głosem Jezusa Pasterza,
nic złego nie może nas spotkać. Nie oznacza to, że będziemy wolni od przeciwności
losu czy ludzkiej niechęci. On
jednak zawsze weźmie nas w
obronę. Każdy z nas wezwany
jest do odwagi, bo „Kto natomiast się lęka, nie osiągnie doskonałej miłości”.

N

o Daniel Stabryła OSB
„Ewangelia 2017” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
mszy świętych – dodatkowa msza święta o
godz. 20.30 w miesiącach lipcu i sierpniu w
1. Z dniem 1 lipca ks. Arcybiskup Metropolita
kaplicy Św. Benedykta w Starzyńskim DwoSławoj Leszek Głódź skierował do nas ks.
rze.
Sebastiana Reszke z parafii Św. Pawła Apo- 4. W dniach z 12 na 13 lipca gościć będziemy
stoła z Gdyni Pogórza, którego bardzo serpielgrzymkę (7 Aniołów).
decznie witamy w naszej wspólnocie para- 5. Zapowiedzi przedślubne:
fialnej.
III-cia: Mateusz Augustyn Darul z parafii
2. W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w kaStarzyno i Patrycja Bogumiła Januchta z paplicy w Starzyńskim Dworze koncert z cyklu
rafii Chłapowo
w kręgu cysterskiej muzyki, współorganiIII-cia: Cezary Zielke z parafii Starzyno i
zowany przez Urząd Gminy w Pucku i naszą
Barbara Burchacka z parafii p.w. św. Jana
parafię – serdecznie zapraszamy.
Bosko z Lubina
3. Od przyszłej niedzieli wakacyjny układ 6. Do nabycia jest nowy numer „Gościa Nie-

∎ Ogłoszenia parafialne
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dzielnego”, a u ministrantów „Głos Michała Archanioła”. W
biurze parafialnym odbierać można płyty i zdjęcia z pierwszej komunii świętej.
7. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu
Zielke i Wicher przed uroczystością ślubną, a w tym tygodniu o sprzątanie kościoła prosimy państwa Marszewskich
i Wykowskich przed uroczystością ślubną.
8. Z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp. Jadwigę
Dettlaff, lat 92, z ul. Żarnowieckiej ze Starzyna.

∎ Intencje mszalne

Poniedziałek, 26 czerwica 2017 r.
07:00 + Alfred Pliński
18:00 + Rodzice Anna i Augustyn Bullmann, bracia Jerzy,
Stefan, Jan, Paweł i Bronisława Syldatk
Wtorek, 27 czerwica 2017 r.
07:00 + Rodzice Stefania i Stefan Zalewscy oraz siostry.
18:00 + Ojciec Zygmunt Wysocki
Środa, 28 czerwica 2017 r.
07:00 + Teściowie Zofia i Paweł Drzeżdżon, szwagier Stefan
i Jan
17:00 Nowenna Werblinia: + Jan Rompca; + Za rodzeństwo
z obojga stron; + Gracjan Zielke
18:00 Nowenna Starzyno: + Piotr Jeleniewski i Beata Rompa;
+ Jan Elwart; + Elżbieta Muttke; Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dlasze dla rodziny
w 20-tą rocznicę ślubu; + Teściowie Klara i Stefan Witstock, Jan i Jadwiga Kuhn; + Anna Darga (r. śm.); + Dziękczynna z prośbą o Boże bł. Dla Romany i Antoniego Bullmann w 18-tą rocznicę ślubu; + Ojciec Jan Drzeżdżon;
+ Helena Grabowska (od sąsiadów); Do Matki Boskiej
z prośbą o zdrowie dla mamy Marii
Czwartek, 29 czerwica 2017 r.
– Uroczystość świętych Apostołów
Piotra i Pawła
07:00 + Ojciec Paweł Drzeżdżon (dn. im.)
18:00 + Mąż Paweł Kromlicki, teściowie Kromliccy, rodzice Mroch, siostra Halina
Piątek, 30 czerwica 2017 r. – Wspomnienie
Świętych Pierwszych Męczenników
św. Kościoła Rzymskiego
07:00 + Anna Miotk (3 r. śm.)
17:00 Werblinia: O Boże błogosławieństwo dla
p. Jadwigi Dominik w 80-te urodziny
18:00 + Mąż Paweł Buja
Sobota, 1 lipca 2017 r.
– Wspomnienie Św. Ottona
07:00 + Mieczysław Zielke (1 gr.)

Wakacje!
∎ Rozpoczęły się wakacje
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej
pracy nadszedł wyczekiwany
przez wszystkich uczniów czas
wakacji. Czas odpoczynku od
książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka i porannego wstawania. Niech podczas wakacji
błogosławi Wam sam Pan Bóg, a
strzeże Św. Michał Archanioł.

Papieska intencja
na czerwiec
Ogólna: aby odpowiedzialni za
narody zdecydowanie dokładali
starań, by położyć kres handlowi
bronią, który jest przyczyną
wielu niewinnych ofiar.

Myśl tygodnia
„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie
było cudem. Druga to żyć tak,
jakby cudem było wszystko”
Albert Einstein ∎
Redakcja: Damian Pulczyński, Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu oraz
artykuły do publikacji prosimy kierować na
adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Pozyskane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.

14:30 Msza ślubna: Krzysztof Wykowski i Małgorzata Wykowska
17:00 Starzyno: Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla syna Longina w 18-te ur.
18:00 + Bożena Dudek (od pracowników firmy
Jantar)
Niedziela, 2 lipca 2017 r.
– XIII Niedziela Zwykła
07:00 + Edward Wicher oraz z rodziny
08:30 + Mieczysław Nowak
10:00 + Małgorzata Haase, Waleria i Stefania
Depner, Rolf Bender
12:00 + Jadwiga Jeszke, rodzice Elżbieta i Jan
Muza
18:00 + Teściowa Maria Helandt
20:30 St. Dwór: + Mieczysław Zielke (2 gr.)

